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DĖL RESPUBLIKINIO PROJEKTO “MOKYMAI: MEDIJŲ RAŠTINGUMAS MULTIPLIKATORIAMS” 
 
 

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija, bendradarbiaudama su Tolerantiško Jaunimo 
Asociacija, remdamasi Estijos pavyzdžiu, vykdo respublikinį projektą “Mokymai: Medijų 
raštingumas multiplikatoriams”. Projektą finansuoja Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada 
Vilniuje. 

Informacinės ir medijų priemonės tapo neatsiejamos žmonių socialinio, kultūrinio, 
ekonominio ir politinio gyvenimo dalimis. Per perduodamą informaciją formuojame suvokimą apie 
mus supančią aplinką, vykstančius pokyčius visuomenėje, formuojame asmeninę ar grupines 
tapatybes šalyje ir tarptautiniu mastu. Galima pastebėti, kaip plečiasi medijų įvairovė, pradedant 
nuo spaudinių, televizijos, radijo, baigiant įvairiausio tipo socialiniais tinklais. Ši įvairovė priartina 
mus prie didesnių informacijos srautų. Ji neišvengiamai praplėsdama mūsų galimybes, verčia 
susimąstyti, kaip sugebėti plaukti informacijos “jūroje”, nenuskęsti bei kaip įveikti interesų sroves. 
Šios aplinkybės skatina mokytis suprasti ir įgyti įgūdžių, kaip naudotis medijų ir informacinėmis 
priemonėmis. 

Projekto tikslas: Paruošti skleidėjus, kurie sukurtų pamokų planus-aprašymus tęstinei 
medijų raštingumo integravimo veiklai Lietuvos mokyklose. 

Projekte gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojų ir 
11 – 12 kl. mokinių komandos. Komandą sudaro 2 žmonės iš tos pačios mokyklos: 1 mokytojas ir 1 
mokinys. Būtina išankstinė registracija, kurios metu turės būti pateikta motyvacija dalyvauti 
projekte. Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 24 d. elektroniniu būdu adresu: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIfbWRClxNVT0WOflPCkMIVfRmDfKVS5P6pozQxj
NkCaNDsQ/viewform?usp=sf_link  
Projekte dalyvauti bus atrinkta 10 motyvuotų komandų. Mokymai vyks 2017 m. spalio 13 – 14 d. 
Vilniuje (vieta bus patikslinta atrinktiems dalyviams). Organizatoriai apmoka dalyvių iš šalies 
regionų transporto ir nakvynės išlaidas, visų dalyvių maitinimo išlaidas bei skiria kiekvienai 
komandai 95 Eur. sumą projekto reikmėms. Projekto pabaigoje visi dalyviai gaus projekto 
pažymėjimus. Mokytojai papildomai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Su projekto 
dalyviais bus pasirašomos dalyvavimo projekte sutartys. Projektas tęsis iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
Projekto metu su dalyviais dirbs medijų raštingumo ir kūrybiškumo ekspertai. Mokymų metu 
numatomi teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Tarp mokymų ir prezentacijų susitikimo (2017 m. 
lapkričio 18 d. Vilniuje) vyks savarankiškas komandų darbas, konsultuojant kūrybiškumo 
ekspertui. Prezentacijų susitikimo metu bus viešai pristatomi išbandyti pamokų planai-aprašymai. 
Įvykus prezentacijoms, pamokų planai-aprašymai vokiečių kalba bus publikuojami Lietuvos 
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vokiečių kalbos mokytojų asociacijos metodinio leidinio “Miteinander” (ISSN 1882-2145) 
specialiame priede “Miteinander+: Media Literacy”. 
 
 
Mokymų programa  
 
2017 m. spalio 13 d. 
 
14.00 – 15.00  Dalyvių atvykimas 
15.00 – 15.30 Projekto pristatymas (Edvinas Šimulynas, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų 

asociacija) 
15.30 – 17.00  Medijų raštingumas (dr. Džina Donauskaitė, Vilniaus universitetas)  
18.00 – 20.00  Vakarienė 
 
2017 m. spalio 14 d. 
 
9.00 – 10.30 Pakaitinė ideologija sovietmečiu. Kaip komunizmą paversti bulvariniu skaitalu, 

o Vladimirą Leniną – Mike Pūkuotuku? (Giedrius Mackevičius, Vilniaus Radvilų 
gimnazija) 

10.30 – 11.00  Kavos ir arbatos pertrauka 
11.00 – 12.30 Mokyklos vaidmuo interesų sandūroje (Artūras Rudomanskis, Tolerantiško 

Jaunimo Asociacija) 
13.00 – 14.00 Pietūs 
14.00 – 15.30 Kūrybinės dirbtuvės (Simonas Saarmann, Asociacija “Kūrybinės jungtys”) 
15.30 – 16.00 Kavos ir arbatos pertrauka 
16.00 – 17.30 Kūrybinės dirbtuvės (Simonas Saarmann, Asociacija “Kūrybinės jungtys”) 
 

2017 m. lapkričio 18 d. prezentacijų susitikimo programa bus sudaryta po mokymų. 
 

Informacija apie projektą teikiama projekto vadovo Edvino Šimulyno el. pašto adresu 
edvinas.simulynas@gmail.com arba tel. nr. +37060561648. 

 
 
 
 

 
Prezidentas          Edvinas Šimulynas 
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